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Abstrakt 

Barn med övervikt riskerar att drabbas av hälsoproblem redan under barndomen men även 

längre fram i livet. På barnavårdscentralen (BVC) möter distriktsköterskan barn med övervikt 

eller fetma. Distriktssköterskan har en viktig roll i det preventiva arbetet med att motivera till 

beteendeförändring. Syfte: Att beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med 

överviktiga barn och deras föräldrar på BVC. Följande frågeställningar belystes: Hur kan 

distriktssköterskan motivera till beteendeförändringar samt vilka metoder använder 

distriktssköterskan inom barnhälsovården. Metod: Arbetet har utförts som en integrativ 

litteraturstudie med artiklar publicerade mellan åren 2009-2014. Studien inkluderade 19 

artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ design. Resultat: Det fanns brister i 

organisationen och det saknas tydliga riktlinjer och metoder för distriktssköterskans arbete 

mot övervikt. Distriktssköterskan upplevde att föräldrarna hade brist på insikt att övervikten 

utgjorde en hälsorisk. Motivation saknades ofta bland familjerna att utföra 

beteendeförändringar. Vidare upplevdes att familjens sociala och kulturella bakgrund ibland 

försvårade distriktssköterskans arbete. Distriktssköterskan upplevde att övervikt och fetma 

hos barnet var känsligt och svårt att diskutera med föräldrarna. Motiverande samtal (MI) 

upplevdes som ett bra verktyg. Diskussion: Tydliga riktlinjer och metoder behövdes i arbetet 

mot övervikten. Det var viktigt med en god relation till familjen för att uppnå förändring. 

Genom olika program och strategier kunde man hjälpa utsatta familjer. Arbetet mot 

övervikt/fetma krävde tid, kunskaper och resurser hos distriktssköterskan.  

Nyckelord: Barn, BVC, distriktssköterska, fetma, litteraturstudie, övervikt  
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Abstract 

Overweight children are at risk of health problems during childhood, but also later in life. The 

district nurse at the Child Healthcare Center (CHC) encounters both overweight and obese 

children. The district nurse has an important role in the preventive work and to motivate 

behavioral change. Objective: To describe the district nurse health promotion with 

overweight children and their parents at CHC. The following issues were highlighted: How 

can the district nurse motivate behavioral change, and what methods can the district nurse use 

in the CHC. Method: The study was carried out as an integrative literature review with 

articles published between the years 2009-2014. The study included 19 articles with both 

qualitative and quantitative design. Results: There were deficiencies in the organization. 

Clear guidelines and methods were not provided for the district nurse to use in the preventive 

work against overweight and obese children. The district nurse felt the parents did not 

understand that obesity was a health risk. The motivation for the family to change their 

behavior was often missing. A family’s social and cultural background was a factor in the 

district nurse’s ability to influence behavioral change.  The district nurse felt that obesity in 

children was a delicate and difficult subject to discuss with the parents. Motivational 

Interviewing (MI) was perceived as a positive tool to help the family. Discussion: Clear 

guidelines and methods are needed in the fight against obesity. A good relationship with the 

family was important to achieve change. A variety of programs and strategies could be helpful 

for families with overweight and obese children. The fight against obesity required time, 

knowledge, and resources of the district nurse.  

Keywords:  children, district nurse, literature review, obesity, overweight 
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INLEDNING  

I dagens samhälle har övervikt och fetma blivit ett folkhälsoproblem som kan innebära fysiskt 

och psykiskt lidande i alla åldrar Övervikt och fetma kan leda till komplikationer i form av 

hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och depression vilket belastar sjukvården och blir kostsamt 

för samhället (Lönnqvist, 2007 s. 21, 60). En stor del av distriktssköterskans profession är att 

arbeta hälsofrämjande för att förebygga sjukdom och ohälsa. Inom barnavårdscentralen 

(BVC) möter distriktsköterskan barn upp till sex år som är överviktiga eller feta och med 

preventivt arbete kan distriktssköterskans motverka övervikt och fetma (Håkansson, 2013). 

Det är av stor betydelse att hjälpa barn och deras föräldrar i ett tidigt skede för att förhindra 

onödigt lidande i framtiden. Studien vill undersöka distriktssköterskans arbete när det gäller 

att nå fram till dessa föräldrar och barn. En integrativ litteraturstudie om distriktsköterskans 

arbete med överviktiga barn inom primärvården sammanfattar och belyser den senaste 

forskningen på detta område. 

BAKGRUND 

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett stort växande folkhälsoproblem världen 

över (Gerards, 2012). Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är barnfetman ett av 2000-

talets mest allvarliga hälsoproblem och i siffror mätt lider cirka 42 miljoner femåringar av 

övervikt. I Sverige är upp till 25 % av barn och ungdomar överviktiga samt 3-4 % av dessa 

har fetma (SBU-rapport, 2002). 

Fetma bland barn har ökat cirka fyra gånger under de senaste 30 åren och är vanligare i 

ekonomiskt missgynnade familjer (Rosenthal et al., 2013). En stillasittande livsstil är vanligt 

förekommande och barnfetma beskrivs som en epidemi där var tredje västerländskt barn är 

överviktigt eller lider av fetma (Kipping, Jago & Lawlor, 2008). WHO förutspår att år 2020 

har fetman kommit ikapp svält som orsak till global ohälsa och år 2008 uppskattades 1,5 

miljarder vuxna människor lida av övervikt eller fetma. I Sverige är 80 % av de feta 7-

åringarna fortsatt överviktiga i tonåren, därför är det viktigt att förebygga övervikt redan 

innan skolstart (Hjern & Delvert, 2012).  

För att mäta övervikt och fetma hos en person används Body Mass Index (BMI), vilket är ett 

mått på kroppsvikt i förhållande till längd. Inom barn och skolhälsovården används IsoBMI 

som är en BMI skala anpassad för barn. IsoBMI på 25 står för övervikt och IsoBMI 30 står för 

fetma (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013).  Se bilaga 1.  
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I en studie av Olds et al. (2010) framkommer att övervikt och fetma har stannat av de senaste 

åren i flera länder men situationen är fortfarande allvarlig och visar på höga siffror när det 

gäller överviktiga barn som riskerar ohälsa.  Det finns stora skillnader mellan rika och fattiga 

barn i utvecklingsländerna och insatserna bör riktas till de som är mest drabbade, vilket även 

är kostnadseffektivt och mer rättvist.  

Barn med övervikt riskerar att drabbas av många hälsoproblem både under barndomen men 

även som vuxen (Reilly & Kelly, 2011). Övervikt och fetma växer oftast inte bort utan 

innebär ökade risker till fetmarelaterade sjukdomar i vuxenlivet. Genetiska och sociala 

faktorer har avgörande betydelse (Bock, Breitenstein & Fischer, 2011). Orsaken till övervikt 

och fetma beror på en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Barn med övervikt 

och fetma riskerar sämre livskvalité, högt blodtryck, diabetes och kärlsjukdomar (Bohman et 

al., 2013). Detta medför psykologiska konsekvenser i form av nedsatt självförtroende, sämre 

kroppsuppfattning, ångest och depressioner (Shaikh et al., 2012). Andra komplikationer är 

belastningssjukdomar, hormonrubbningar och att drabbas av cancersjukdom (Hjern & 

Delvert, 2012 s.179). 

En strategi för att förutsäga vuxenfetma är relaterad till identifiering av en period för den så 

kallade adiposity rebound (AR) det vill säga den period med snabb viktökning som ofta sker i 

förskoleåldern. Forskare har visat att AR är en kritisk period för utvecklingen av fetma som 

kvarstår senare i livet (Boonpleng, Park & Gallo, 2012). I en studie beskrivs tidiga 

riskfaktorer vid utvecklandet av övervikt vilka är hög födelsevikt, överviktiga föräldrar, 

sömnmönster och tidig AR. Det är viktigt att upptäcka riskfaktorerna för att tidigt kunna sätta 

in förebyggande åtgärder (Pocock et al. 2010). 

Hemmiljön har stor påverkan på barnets vikt eftersom relationen till mat, hälsa och aktivitet 

grundläggs där (McAdams, 2010). Vid övervikt och fetma är intaget av energirik mat i form 

av fett och socker oftast högt. Stora portioner är vanligt och ett för litet intag av frukt och 

grönt samt en hög konsumtion av läskedrycker. Fysisk aktivitet är viktigt vid viktminskning 

men kan inte kompensera ett stort energiintag. Ofta är måltiderna oregelbundna och kan 

ibland bero på att föräldrar och barn har många inplanerade aktiviteter (Thorén, 2014).  

Kostrådgivning är en betydelsefull uppgift i distriktssköterskans arbete där hela familjens 

kostvanor är viktiga i samtalen (Hjern & Delvert, 2012. s.179-180).  
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Det är av stor betydelse att hitta framgångsrika behandlingsmetoder för att minska framtida 

fetmarelaterade sjukdomar. Genom att erbjuda barnet tidig hjälp kan fetma förhindras i vuxen 

ålder (Reilly, 2006). Överviktsproblematik hos barn bör ses utifrån ett helhetsperspektiv som 

omfattar barnet, familjen och det sociala nätverket. För att nå effektiv behandling krävs att 

hela familjen är engagerade (WHO, 2013). Föräldrar som är medvetna om att barnets vikt 

utgör en hälsorisk är de som lättare klarar av att göra livsstilsförändringar (Park et al., 2013). 

Interventioner som kombinerar diet, fysisk aktivitet, beteende och livsstil är mest effektivt vid 

behandlingen. Föräldrar har det största ansvaret vid att göra förändringar i barnens kostvanor 

och fysisk aktivitet. Det är därför viktigt att förbättra hela familjens livsstil (Junnila et al., 

2012). En studie visar att upp mot 60 % av föräldrarna inte är medvetna om sitt barns övervikt 

(Rietmeijer-Mentink et al., 2013).  

Arbetet inom den svenska sjukvården har tidigare styrts av regler och riktlinjer, där 

vårdpersonalen ansågs vara de som hade kunskap och visste vad som var bäst för den enskilda 

individen. Information och rådgivning har baserats utifrån vårdpersonalens uppfattning om 

vilken information som var aktuell samt vid vilken tidpunkt. Numer har två lagar; Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SoL) fått stort inflytande och ger mera stöd och 

respekt till patienter och deras närstående. Omvårdnadsrelationen präglas idag av planering 

och av samtal mellan vårdpersonalen och familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012 s. 

47-49). I en familjecentrerad omvårdnad genomförs ett samarbete med individen och 

närstående. Alla familjemedlemmar ges utrymme att uttrycka åsikter vilket ger förutsättningar 

för att hantera ett problem på flera möjliga sätt (Bäckström, 2012 s.187). 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade distriktssköterskor står att arbetet ska ske utifrån 

ett etiskt och holistiskt arbetssätt som grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Distriktssköterskan ska förstå familjen/individens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv 

samt vara uppmärksam på och agera vid förändringar av hälsotillståndet. Distriktssköterskan 

ska stödja och respektera individen i sin livssituation samt reflektera och kunna vidta 

eventuella åtgärder. Vidare ska en förståelse för hur ålder, kön, kultur, närmiljö och det 

psykosociala påverkar hälsan dessutom ska hon bedriva ett hälsofrämjande arbete både på 

individ, grupp och samhällsnivå (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

Socialstyrelsens (2011) har utarbetat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 

vid övervikt och fetma hos människor. Dessa tillhör en högriskgrupp för ohälsa och kan vara i 

behov att ett hälsofrämjande samtal som mål att stödja för att ta kontroll över hälsan genom 
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att ändra kosten och bli mer fysiskt aktiv. Sjuksköterskans uppgift i det hälsofrämjande 

samtalet är att ge kunskap samt verktyg och stöd till att genomföra en livsstilsförändring.  

Sverige har internationellt sett en unik barnhälsovård (BHV) vilken är kostnadsfri och frivillig 

för barn och föräldrar upp till skolålder (Blennow, Hagelin, Magnusson & Sundelin, 2012, 

s.8). Distriktssköterskan inom BHV arbetar huvudsakligen med primär prevention, vilket 

innebär att minska hälsoproblem och sjukdomar.  Den sekundära preventionen innefattar 

observationer, samtal och screening för att tidigt kunna åtgärda avvikelser. Det preventiva 

arbetet är en grundpelare i BHV och ingår i basprogrammet och innefattar bland annat 

hälsosamtal och tillväxtkontroller. Redan i fosterlivet och tidig barndom bör hälsosamma 

levnadsvanor etableras, vilket ingår i distriktssköterskans arbete vid hälsosamtalen på BVC 

(Håkansson, 2013).  Nästintill alla barn i Sverige är anslutna till BVC, vilket medför att 

distriktssköterskan kan nå de flesta föräldrar och barn. BHV syftar att främja barnets hälsa 

och utveckling. Vid hinder i utvecklingen är det viktigt med tidiga insatser. Ett av målen är att 

föräldrar och barn själva får kontroll att påverka sin hälsa.Varje barn har en 

barnhälsovårdsjournal där man följer en tillväxtkurva genom att registrera vikt och längd 

kontinuerligt och där avvikelser kan upptäckas (Blennow, Hagelin, Magnusson & Sundelin, s. 

8, 2012). 

Teoretisk referensram  

I litteraturstudien används Nola Penders hälsofrämjande modell samt Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori för att teoretiskt beskriva och tydliggöra distriktssköterskans hälsofrämjande 

arbete med överviktiga barn på BVC. Distriktssköterskans arbete med överviktiga barn 

handlar till stor del om rådgivning för att motivera till beteendeförändring för ett mer 

hälsosamt liv.  

År 1990 publicerades Nola Penders ”Health Promotion Model” (HPM) som är en 

hälsofrämjande modell och utgår ifrån den enskilde individens kompetens och mentala 

inställning. Enligt Pender är hälsofrämjande arbete att motivera till ett ökat välbefinnande och 

ta fram och utveckla människans hälsoresurser. I det hälsofrämjande tänkandet vill modellen 

utöka de positiva möjligheterna till hälsa genom att motivera människan till 

beteendeförändring. Det är inte samma som sjukdomsförebyggande, vilket behövs i en 

kombination med hälsofrämjande för att kunna nå livskvalitet i alla utvecklingsstadier. De 

erfarenheter och personliga egenskaper som individen har med sig sedan tidigare och för 
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individen specifika biologiska, psykologiska och sociokulturella faktorer har stor inverkan på 

beteendet. Penders hälsofrämjande modell handlar om vikten av promotion istället för 

prevention, det vill säga att stärka människans möjligheter att styra över faktorer som 

påverkar hälsan samt att kunna motivera människor att göra mer hälsosamma val. Denna 

modell beskriver att det inte är givande att arbeta utifrån hot eller rädsla för att uppnå 

motivation till ett hälsofrämjande levnadssätt. Betoningen ligger på att främja hälsa inte att 

förhindra sjukdom. Modellen strävar efter att motivera samt hjälpa individen till 

beteendeförändring samt att denna ska kvarstå, vidare är denna inriktad för att förutsäga en 

livsstil med vissa beteenden. Varje människa har unika egenskaper och erfarenheter, tidigare 

beteende och personliga faktorer har en direkt eller indirekt påverkan de framtida 

handlingarna (Pender et al., 2011, s.44-50). Distriktssköterskan kan arbeta utifrån Penders 

modell för att hjälpa överviktiga barn genom att stärka föräldrarnas möjligheter till 

beteendeförändring för att uppnå en bättre hälsa. Genom att motivera föräldrarna till att 

exempelvis laga nyttigare mat och till att vara mer aktiva tillsammans främjas barnets hälsa. 

Travelbee (1971) beskriver sin omvårdnadsteori som utgår från den humanistiska 

existentialismen och handlar om den individuella människans erfarenheter och upplevelser 

(s.27-28). Individens förmåga och motivation påverkar hennes upplevelser och att finna 

mening i tillvaron (s.13). Omvårdnaden ses som en process där sjuksköterskan hjälper 

människan och närstående att förebygga, hantera och hitta mening i upplevelsen i sin situation 

(s.7). Mellanmänsklig relation och kommunikation är viktig och att se individen som unik och 

inte generalisera (s.33-34). En medveten och nära relation till patienten innebär empati, 

sympati och en ömsesidig förståelse och förtroende mellan sjuksköterska och patient (130-

141). Kommunikation sker både verbalt och icke verbalt och är viktig för att lära känna 

patienten och se behoven (s.96-98). Kunskap, självinsikt och färdigheter samt attityder och 

värderingar är sjuksköterskans redskap (s.186). Sjuksköterskan bör även visa engagemang 

och respekt till patienten samt hjälpa henne att se möjligheter till att förändra sin situation 

(s.95). Joyce Travelbees omvårdnadsteori går att tillämpa i distriktssköterskans arbete med 

överviktiga barn och deras föräldrar. Teorin beskriver det hälsofrämjande arbetet där 

individens motivation är av betydelse för att uppnå ett mål, till exempel beteendeförändring. 

Distriktsköterskans uppgift är att hjälpa föräldrarna att bli motiverade genom att skapa en bra 

kommunikation och en ömsesidig relation. 
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PROBLEMFORMULERING 

Övervikt och fetma hos förskolebarn utgör en stor hälsorisk och är ett område där 

distriktssköterskan på BVC har en viktig roll. Det är värdefullt om barn och föräldrar får hjälp 

i ett tidigt skede mot övervikten för att undvika komplikationer längre fram i livet. 

Distriktssköterskan på BVC har stora möjligheter att arbeta förebyggande mot övervikt då de 

följer barnet under de första uppväxtåren. Antalet överviktiga barn är fortfarande alarmerande 

högt vilket tyder på att det krävs mer insatser under småbarnsåren. 

SYFTE 

Syfte med litteraturstudien var att beskriva distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med 

överviktiga barn och deras föräldrar på BVC. 

Frågeställningar 

 Inom vilka områden kan distriktssköterskan motivera till beteendeförändringar?   

 Vilka metoder använder distriktssköterskan inom barnhälsovården? 

METOD 

Design 

Arbetet utfördes som en integrativ litteraturstudie. En litteraturöversikt av tidigare studier 

gjordes och sammanställdes till ett resultat. Utifrån syftet gjordes sökningar i databaserna 

PubMed och CINAHL. Även manuella sökningar har utförts utifrån vetenskapliga artiklars 

referenslistor. Vetenskapliga artiklar valdes ut och granskades kritiskt. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar granskades och sammanställdes i en integrativ litteraturstudie. Artiklarnas 

resultat bekräftar, förstärker och motbevisar varandra. Studierna grupperades utifrån svaren på 

forskningsfrågan, vilket resulterade i en större förståelse och ett vidare perspektiv kring det 

undersökta området. Artiklarna analyserades och kombinerades genom att kvalificera 

kvantitativa studier och kvantifiera kvalitativa studier (Polit & Beck, 2013, s. 672-673; 

Whittermore & Knafl, 2005). 
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Inklusions - och exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som stämde överens med syftet valdes ut för granskning. 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats skrivna på 

engelska och publicerade de senaste fem åren (2009-2014) samt vara peer reviewed. Studierna 

skulle handla om friska överviktiga/feta barn 0-6 år och deras föräldrar samt beskriva 

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete med dessa. Exklusionskriterier var artiklar som 

inte var vetenskapliga och inte uppfyllde studiens syfte. Artiklar publicerade tidigare än 2009 

och skrivna på andra språk än engelska. Artiklar som inte uppfyllde kravet på kvalitet I eller II 

enligt SBU´s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier. Se bilaga 2. 

Litteratursökning och urval 

Sökorden som användes vid sökningarna i databaserna var Medical Subject Headings-

(MeSH) termer i PubMed och Headings i CINAHL. MeSH termer som  kombinerades  i 

PubMed var: Obesity, Pediatric obesity, Overweight, Child, preschool, Nursing, Nurses, 

Nurses role, Pediatric nursing,  Primary care and Counseling. I CINAHL kombinerades 

Headings, vilka var: Family, Parents, Obesity, Pediatric obesity, Child, preschool, 

Communication och Primary Health Care. Sökorden kombinerades med hjälp av AND och 

OR, således begränsades antalet sökträffar och artiklar som stämde överens med syftet samt 

maximerades och återfanns lättare. Sökningarna i databaserna kompletterades med manuella 

sökningar samt utifrån funna artiklars referenslistor. Urvalsförfarandet utifrån sökträffarna 

gjordes genom att först läsa titlarna på alla artiklar, därefter lästes abstrakten på de artiklar 

som ansågs vara relevanta för studiens syfte och som uppfyllde inklusionskriterierna. Dessa 

artiklar lästes och granskades kritiskt utifrån kvalité. De artiklar som inte uppfyllde kravet på 

bra kvalitet utifrån gradering I eller II efter granskning exkluderades. Antalet titlar som lästes 

var 186 från Pubmed och 166 från CINAHL. Av dessa lästes 78 abstrakt från PubMed och 38 

abstrakt från CINAHL. Därefter valdes 17 av de lästa abstrakten ut från Pub Med och 12 från 

CINAHL för granskning av hela artikeln. Slutligen kvarstod 9 artiklar från PubMed och 5 

artiklar från CINAHL som inkluderades i resultatet. Från den manuella sökningen 

inkluderades 5 artiklar i resultatet. Sammanlagt var 12 artiklar kvalitativa och 7 kvantitativa 

som inkluderades i studiens resultat (Polit & Beck, 2013). Se bilaga 3. 
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Bedömning av relevans  

Utvalda artiklar från litteratursökningen bedömdes utifrån relevans till studiens syfte. Detta 

gjordes genom att läsa igenom hela artikeln för att se om den motsvarade studiens syfte och 

valda inklusionskriterier. De artiklar som uppfyllde kraven på relevans kvalitetsgranskades 

och evidensgraderades (SBU, 2012). 

Kvalitetsgranskning 

Granskningen utfördes utifrån Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall. Se bilagor 4-5. 

Artiklarna översattes och tolkades noggrant och etiska aspekter togs med vid bedömningen av 

artikelns kvalitet. Redovisning av artiklarnas resultat är presenterat utan personliga åsikter 

eller ändringar i syftet. Den valda granskningsmallen innehöll en bedömning av abstrakt, 

introduktion och syfte samt ett avsnitt för metod. Vidare bedömdes resultat, diskussion och 

slutsats. Sedan utfördes en gradering i poängsumma enligt följande, grad I= hög kvalité, grad 

II=medel kvalité och grad III= låg kvalité. I denna studie inkluderades artiklar som bedömts 

som grad I eller II. 

Analys 

Artiklarna som valts ut lästes igenom noggrant ett antal gånger för att få en fördjupad 

förståelse för resultatets innehåll. Artiklarnas sammanfattades och översattes en och en för att 

få en överskådlig förståelse för deras innehåll. Analysen genomfördes systematiskt och 

gradvis för att hitta mönster och kategorier som svar på syftet till studien. Nyckelord och 

begrepp framkom successivt genom att artiklarna lästes flera gånger. De textavsnitt som 

överrensstämde med syftet analyserades och sorterades. Vidare markerades och 

kategoriserades texten systematiskt för att se resultat som överrensstämde med studiens syfte. 

Under hela analysarbetet diskuterades framväxten av kategorier fortlöpande och avstämning 

gjordes utifrån syftet. Varje kategori relateras till syftet som förklaras i resultatet (Polit & 

Beck, 2013). 

Etiska överväganden 

Vid systematiska litteraturstudier ska hänsyn tas till om etiska ställningstaganden har gjorts i 

studierna. Antingen genom att en etisk kommitté har godkänt forskningen eller om personer 

som finns med i studierna gett tillstånd och överväganden varit noggranna (Henricson, 2012).  

Etikprövningslagen och samtycke är regelverk som kan tillämpas när forskning bedrivs inom 

skolväsendet. Eftersom sekretess - och offentlighetslagen tillämpas inom skolan är materialet 
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i många fall offentligt och kan publiceras med hänsyn till att detta inte orsakar lidande hos en 

enskild person eller närstående. Artiklarna som inkluderats i studien var godkända av landets 

eller universitetets etiska kommittéer (Codex, 2010). Artiklarna ska analyseras av forskaren 

utan att egna värderingar och tolkningar används. Vidare ska alla resultat presenteras även om 

de inte överensstämmer med författarens åsikter (Helgesson, 2006). 

RESULTAT  

 

Resultatet inkluderar 19 vetenskapliga artiklar fördelat på 12 kvalitativa och 7 kvantitativa.  

Artiklarna som presenteras i resultatet kommer från tre olika länder med följande fördelning; 

Fem från England, sex från Sverige och åtta från USA. Analysen av artiklarna utmynnade i 

sex kategorier: Livsstil och beteende, Känslor och förnekelse, Relation till familjen, Verktyg 

och metod, Social och kulturell påverkan, Organisationens betydelse. Artiklarna 

sammanställdes i en tabell med tillhörande kategori. Se bilaga 7.  

Livsstil och beteende 

I en intervjustudie av Lindhe- Söderlund, Nordqvist, Angbratt & Nilsen (2009) var 

föräldrarna mer benägna att ändra kosten framför att aktivera sig mer. Även i en kvalitativ 

studie från USA framkom att över 80 % av föräldrarna var positiva till att göra förändringar i 

familjens kost jämfört med att röra på sig mer. Ungefär en tredjedel av föräldrarna behövde 

råd för att öka sina barns fysiska aktivitet och för att äta en mer hälsosam kost. Två tredjedelar 

av föräldrarna ville ha mer rådgivning om hälsosamma livsstilsval. I genomsnitt satt barnet 

vid datorn fyra timmar per dag och den fysiska aktiviteten var mindre än två timmar per dag. 

En tredjedel åt snabbmat mer än två gånger per vecka. Drygt 60 % av barnen hade minst en 

förälder som var överviktig eller fet (Asante, Cox, Sonneville, Samuels & Traveras, 2009). I 

en kvalitativ pilotstudie från USA ändrade föräldrarna sitt beteende genom olika strategier för 

att äta mer hälsosamt. De hade fått råd att ändra beteende men ingen hjälp i hur förändringen 

skulle ske. De flesta av föräldrarna upplevde att det var bra att hela familjens livsstil 

förändrades medan en del föräldrar ansåg att det inte påverkade barnets viktnedgång. 

Föräldrar var i allmänhet mycket positiva till livsstilsrådgivning och att använda sig av 

strategier för att ändra beteende samt såg det som en långsiktig förändring (Mc Kee, Maher, 

Deen & Blank, 2010).  
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Känslor och förnekelse  

En amerikansk studie argumenterade föräldrar mot att deras barn skulle vara feta och menade 

på att ”det låg i barnets natur att vara stor”. Flera föräldrar kände rädsla för att bli dömda från 

sjuksköterskan och att de försummade sitt barn utifrån sina hälsobeteenden (Mc Kee et al., 

2010). Rädslan att bli klandrade av sjukvårdspersonalen togs även upp i studien av Turner, 

Shield & Salisbury (2009).  

I studien av Lindhe-Söderlund et al. (2009) framkom att sjuksköterskorna upplevde att 

föräldrarnas förnekelse var ett hinder för dem att använda motiverande samtal (MI) i 

rådgivningen. Överviktiga föräldrar såg sina barn som ”stora men friska” och tyckte således 

inte att de behövde några råd om kostvanor från sjuksköterskan. I en annan svensk studie 

gjord i Australien var förnekelser och ursäkter till barnens övervikt vanliga reaktioner från 

föräldrarna, vilket var svårt att hantera för sjuksköterskorna (Edvardsson, Edvardsson & 

Hörnsten, 2009). Den kvalitativa studien av Turner et al. (2009) visade på samma resultat av 

förnekelse hos föräldrarna, att inte se barnets övervikt som ett problem. Vidare var föräldrarna 

ofta överviktiga själva och hade därför svårare att hjälpa barnet på grund av att de ansåg 

övervikten som ”normalt” och genetiskt och inte berodde på livsstilsfaktorer. Detta gav i sin 

tur sämre motivation till att förändra beteendet. Den svenska studien av Edvardsson et al. 

(2009) visade på samma resultat att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att prata om 

barnets vikt, särskilt om föräldrarna var överviktiga själva. 

 I en studie från Sverige förnekade vissa BVC sköterskor övervikten som ett problem och att 

barnet skulle ”växa ifrån det”. Barnen ansågs vara ”friska men feta” samt att det var naturligt 

med ”lite hull på kroppen”. Frågor om vikt togs endast upp om barnet hade en tydlig fetma. 

Vidare var sköterskorna osäkra om övervikten ansågs vara ett problem eftersom det inte fanns 

en överenskommelse från expertis på definitionen av övervikt (Lindhe-Söderlund et al., 

2009). Turner et al. (2009) beskrev hur sjuksköterskorna kände sig osäkra i att uppmuntra 

barnet och ge råd om beteendeförändring på grund av rädsla för att skapa oro hos barn och 

föräldrar. Föräldrarna i studien uttryckte att barnets övervikt var deras fel och att de kände 

skuld.  

I en kvalitativ studie av Regber, Mårlid & Johansson – Hanse (2013) framkom att föräldrarna 

medvetet ville ha sina barn överviktiga, många gånger handlade det om påverkan från äldre 

släktingar eller en ogrundad oro för barnet. Sjuksköterskor beskrev föräldrar som inte var 

mottagliga för information om barnets vikt, möjligen på grund av förnekelse eller att de kände 
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sig förolämpade. När de blev erbjudna fler besök, förekom ibland att de inte närvarade. Vissa 

föräldrar blev arg och valde till och med att byta BVC. 

I studien av Edvardsson et al. (2009) tyckte sjuksköterskorna att det var lättare att prata med 

föräldrar som hade insikt i barnets övervikt. Känslomässiga reaktioner och 

försvarsmekanismer upplevdes som vanligt förekommande vid samtalen. Ibland blev föräldrar 

defensiva och nästintill aggressiva, vilket medförde att sjuksköterskorna gav skriftlig 

information och litteratur i stället för den muntliga informationen. Vanliga erfarenheter var 

föräldrar som var i förnekelse och önskade att sjuksköterskan inte skulle ”lägga sig i”. 

Relation till familjen 

Isma, Bramhagen, Ahlström, Östman & Dykes (2013) beskrev i en kvalitativ studie att goda 

relationer och samarbete med föräldrarna hade en överordnad betydelse vid övervikt och 

fetma hos barn. Även om sjuksköterskan visade stort engagemang och gav värdefull 

information, så handlade det ändå om vad föräldrarna valde att göra för barnets viktminskning 

tiden efter besöken. 

I en engelsk studie framkom att sjuksköterskan bör inge trygghet och självsäkerhet samt vara 

stödjande i mötet med föräldrarna och främja sunda matvanor och känslomässigt 

välbefinnande. Vidare bör sjuksköterskan ta reda på familjens livsstil och visa förståelse över 

föräldrarnas svårigheter att förändra beteende utan att ha en dömande attityd (Rudolf, Hunt, 

George, Hajibagheri & Blair, 2010). I studien av Edvardsson et al. (2009) upplevdes liksom 

Isma et al. (2013) att en stark relation mellan sjuksköterska och föräldrar underlättade vid 

samtal angående barnets vikt. 

Verktyg och metoder  

En svensk kvalitativ studie av Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen (2010) visade att 

sjuksköterskorna var mycket positiva till motiverande samtal (MI). Det ansågs som en enkel 

metod att använda och bättre än de tidigare rådgivningssätten för att påverka beteende och 

motivation hos människor. Hälften av sjuksköterskorna hade ändrat sitt innehåll och struktur i 

samtalen om vikt. En stor del ansåg att det fanns stöd från ledningen och kollegor i att 

använda sig av MI. Vidare ansågs det vara ett bra verktyg i arbetet mot övervikt och fetma 

inom barnhälsovården.  
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Tucker et al. (2013) visade att ett interventionsprogram i primärvården hade effekt på BMI. 

Kontrollgruppen fick rådgivning för att minska i vikt och interventionsgruppen fick samma 

rådgivning samt MI. Studien visade jämförande data efter sex respektive 12 månader. 

Resultatet visade att BMI hade minskat i interventionsgruppen efter 12 månader, däremot var 

skillnaden mellan grupperna inte tydliga redan efter sex månader. Positiv effekt vid 

interventionen märktes på ett ökat dagligt intag av frukt och grönsaker, ökad fysisk aktivitet 

samt minskad skärmtid. Föräldrarna var mycket positiva till MI samtalen i kombination med 

rådgivningen. 

I en intervjustudie från Sverige hade nästan hälften av sjuksköterskorna gjort stora 

förändringar på viktsamtalen i både innehåll och struktur efter att ha fått utbildning i MI. Tre 

fjärdedelar hade tillräckligt med tid att använda MI som rutin och de flesta kände stöd från 

ledning och kollegor. De flesta ansåg att MI överensstämde med deras värderingar och 

normer angående barnhälsovårdens arbete. Vidare tyckte sjuksköterskorna att MI var en bättre 

metod än den sedvanliga rådgivningen för att påverka en individs motivation och beteende.  

Drygt en tredjedel hade sett resultat på barnets viktutveckling genom att använda sig av MI. 

Nästan 80 % tyckte att det var lätt att lyssna aktivt på föräldrarna och mer än 60 % att det gick 

bra att sammanfatta deras åsikter och uppmärksamma tal om förändring. Det var även enkelt 

att fråga om lov innan information gavs (Söderlund et al., 2010).  

Blizzard-Tripp et al. (2011) visade i en pilotstudie att resultatet av utbildningen i MI blev ett 

kraftfullt verktyg för att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos överviktiga barn och 

deras familjer. Trots MI och rådgivning om vikt vid samtalen med föräldrarna var en 

beteendeförändring svår att uppnå. Det upplevdes frustrerande för sjuksköterskan att barnen 

endast erhöll en liten förbättring i beteendet. Små förändringar i beteende och BMI visade 

ändå på betydande hälsovinster. I en kvantitativ studie av Small, Andersson, Sidora-Arcoleo 

& Gance-Cleveland (2009) kom det fram att sjuksköterskorna inom barnhälsovården önskade 

en mer evidensbaserad rådgivning till föräldrar och barn. MI kunde vara en stärkande strategi 

för att förbättra färdigheterna för att hjälpa till med beteendeförändringar hos barn och 

föräldrar. 

En kvantitativ studie från USA tyckte majoriteten av sjuksköterskorna att de var duktiga på att 

ge råd om kost, aktivitet och vikt och att det gav effekt. Kvinnor var mer självsäkra, 

resultatinriktade och gav oftare råd än män. Attityder hade betydelse för hur ofta råden gavs 
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och utbildning stärkte sjuksköterskans självsäkerhet. Över 80 % av sjuksköterskorna 

dokumenterade BMI och över 70 % använde bland annat BMI som verktyg för att förebygga 

fetma och främja hälsa (Lowenstein, Perrin, Campbell, Tate, Cai & Ammerman, 2013). Isma 

et al. (2013) visade att många sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i att använda BMI kurvan 

som verktyg vid övervikt och fetma, dessa använde istället sin visuella förmåga i uppskattning 

vid om barnen var överviktiga eller inte. I en kvantitativ pilotstudie av Small, Bonds – Mc 

Clain, Melnyk, Vaughan & Gannon (2013) visade att ett primärvårds- och föräldrafokuserat 

program effektivt hade förbättrat barnens hälsa. Midjemåtten hade minskat och förhållandet 

mellan vikt och längd hade förändrats efter tre och sex månader i interventionsgruppen. En 

annan interventionsstudie av Quattrin, Roemmich, Paluch, Yu, Epstein & Ecker (2012) visade 

interventionsgruppen på viktminskning samt minskad BMI på barn och föräldrar jämfört med 

kontrollgruppen.  

En kvantitativ interventionsstudie från Sverige där sjuksköterskor deltog i en fem dagar lång 

utbildning i metoder i förebyggande mot barnfetma, visade att sjuksköterskorna i 

interventionsgruppen upplevde en ökad självförmåga efter metodövningarna (Bohman, 

Ghaderi & Rasmussen, 2013). I en amerikansk studie var föräldrarna positiva till 

frågeformulär som ett screeningverktyg för bättre kommunikation (Mc Kee et al., 2010). En 

kvalitativ studie från Sverige visade även på att tillväxtkurvan upplevdes som ett viktigt 

verktyg i samtal om barnets vikt med föräldrarna (Edvardsson et al., 2009). I en pilotstudie 

från England hade över 90 % förbättrat sina kunskaper och kompetens om fetma och hur de 

ska arbeta med barn och familjer. En del barncentrum hade börjat med föräldrarådgivning i 

grupper för att kunna dela med sig av tips och råd i samtalsform (Rudolf et al., 2010). Det 

visade att sjuksköterskorna i interventionsgruppen upplevde en ökad självförmåga efter 

metodövningarna (Bohman et al., 2013).  I en amerikansk studie av Small et al. (2009) fick 

överviktiga förskolebarn mindre rådgivning än överviktiga barn i grundskolan. Ungefär 

hälften av barnsjuksköterskorna registrerade barnens BMI. Vidare kunde märkas att 

förskolebarnen var sämre på att följa råden än grundskolebarnen. 

Social och kulturell påverkan 

Fernandez-Alvira (2012) beskrev i en kvantitativ tvärsnittsstudie att föräldrars utbildningsnivå 

var förknippat med konsumtionen av fett och sockerrik mat. Studien visade även att låg 

utbildningsnivå hos föräldrar innebar ökade risker till ohälsosam kost och att det var viktigt 

att man hade socioekonomiska aspekter i åtanke vid folkhälsoinsatser till barn med övervikt. 
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Barnens kost kunde förbättras avsevärt genom mer riktade insatser. I en kvalitativ studie från 

England såg man att kinesiska familjers livsstil, kultur och sociala normer hade betydelse för 

barnens utveckling av fetma. Ett dåligt föräldraskap visade sig vara en riskfaktor för fetma 

hos barnet (Chan, Deave & Greenhalgh, 2010).  

Edvardsson et al. (2009) menade att kulturella övertygelser eller traditioner kunde försvåra 

rådgivningssituationen. Ibland uttryckte föräldrar till sjuksköterskan att ”stora barn är friska 

barn” och andra menade att stora barn är bra och stod för välstånd och rikedom. Mat beskrevs 

ha en överordnad betydelse i vissa kulturer och morföräldrar hade stort inflytande över 

barnbarnen vilket sjuksköterskan upplevde som ett hinder i arbetet med barnens övervikt. En 

kvalitativ interventionsstudie för hälsosamma kostvanor hos barn i flera länder framkom att 

interventioner bör anpassas efter personliga och miljömässiga nivåer för att öka sannolikheten 

till beteendeförändring. Vidare varierade reglerna för kost hemma och på skolan avsevärt. 

Föräldrarna nämnde personliga hinder vid kosthållningen såsom tidsbrist, ekonomiska 

begränsningar, sociala och miljömässiga samt institutionella hinder för sunda matvanor 

(Haerens et al., 2009). 

Organisationens betydelse 

En studie från England visade att sjuksköterskorna upplevde brister i sin kompetens och att de 

hade för lite tid och resurser. De flesta saknade kunskaper om den senaste vägledningen. De 

upplevde att de hade för lite kontakt med barnen. För att kunna komma tillrätta med 

övervikten fanns ett stort behov av samarbete med föräldrarna (Turner et al., 2009).  

Många sjuksköterskor kände att de inte hade den rätta kompetensen och de rätta verktygen för 

att möta dessa barn och föräldrar. Personliga egenskaper hos sjuksköterskan påverkade syn 

och tillvägagångssätt vid hantering av övervikt. Ett stort antal upplevde att deras utbildning 

hade stora brister. Speciellt uttrycktes brister i kunskap om att påverka en negativ 

viktutveckling. Mer träning i förebyggande arbete för att hantera olika typer av fall efterlystes. 

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns bristfälliga generella riktlinjer vid behandling av 

övervikt och fetma hos barn. Vidare uttrycktes att sjuksköterskorna hanterade problemet på 

olika sätt relaterat till bristen på enhetliga riktlinjer (Isma et al., 2013). I studien lyftes fram att 

det fanns skillnader i upplevelser av vem som hade det egentliga ansvaret i att förebygga 

övervikt hos barn. Det uttrycktes att det fanns många aktörer utanför barnhälsovården som 

även borde ta ansvar för barnens livsstilsförändringar. Sjuksköterskans preventiva åtgärder 
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mot övervikt var de allmänna råden. Sjuksköterskan ansåg att det yttersta ansvaret för barnens 

vikt måste finnas hos föräldrarna, men även på förskolor där barnen tillbringar en stor del av 

tiden. Andra sjuksköterskor menade att de på eget initiativ ordnade med uppföljningssamtal 

för kostsamtal och använde sig av dagböcker där föräldrar förde anteckningar (Isma et al., 

2013). I studien av Turner et al. (2009) upplevde sjuksköterskorna att de hade ett ansvar att 

förhindra och åtgärda fetma hos barnet innan komplikationer uppstod. 

Vissa sjuksköterskor kände att de hade stort ansvar för att vid behov remittera till annan 

professionell hjälp från exempelvis dietist, barnmottagning, barnklinik. Ett samarbete mellan 

barnhälsovården och överviktsenheter saknades vilket begränsade sjuksköterskans arbete. 

Samarbete med dietist upplevdes av sjuksköterskan som betydelsefull men tyvärr fanns en 

alltför begränsad tillgång (Isma et al., 2013). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

En integrativ litteraturstudie valdes för att besvara syftet som var att beskriva BVC 

sköterskans hälsofrämjande arbete med överviktiga barn och deras föräldrar. Anledningen till 

att en integrativ litteraturstudie valdes framför en empirisk studie var att få ett mer globalt 

resultat eftersom övervikt och fetma hos barn är ett internationellt problem. Förhoppningen 

var att studieresultatet kunde bidra som ett underlag till vad BVC sköterskan kunde förbättra 

eller göra annorlunda i arbetet med de överviktiga barnen och deras föräldrar, så att det leder 

till en förändring. Det var svårt att hitta vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte. 

Många artiklar handlade om orsaker till övervikt och fetma utifrån familjens perspektiv eller 

om specifika grupper i världen som inte har samma villkor eller lever i miljöer som är alltför 

olik Sverige. Många artiklar som exkluderades handlade om spädbarnsåren och amning eller 

medicinska tillstånd utöver barnets övervikt eller fetma. Artiklarna är funna i PubMed och 

CINAHL. Även manuella sökningar utfördes i databaserna samt i artiklars referenslistor 

under tiden uppsatsen fortskred. Detta för att hitta fler artiklar som svarade på studiens syfte. 

Flertalet sökningar gjordes även i databasen PsychInfo men eftersom ingen artikel därifrån 

inkluderades i resultatet redovisades inte detta i söktabellen. Sökorden användes både som 

enskild och som kombinerad sökning. De enskilda sökningarna har inte redovisats eftersom 
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utfallet blev alldeles för stort. Utöver de redovisade sökningarna har många andra ämnesord 

och sökkombinationer testats men dessa ansågs irrelevanta att ta med i studien eftersom de 

artiklar som inkluderats fanns i de sökningar som redovisats. Sökorden valdes utifrån syftet 

för att begränsa antalet träffar och få fram relevanta artiklar till studien.  Studiens styrka är att 

de inkluderade artiklarna är vetenskapliga med hög kvalitet som publicerats de senaste fem 

åren. Artikelsök utfördes även på 10 år men exkluderades eftersom ett tillräckligt antal 

artiklar återfanns de senaste fem åren. Eftersom ingen artikel som var äldre än fem år 

inkluderades i resultatet redovisades inte dessa sökningar. Artiklarna har granskats, bedömts 

och klassificerats utifrån granskningsmallen för att inkludera studier med hög kvalitet, vilket 

ökar studiens trovärdighet. En annan styrka är att artiklarna granskats av två personer och 

fortlöpande diskuterats med varandra. Vidare är det relativt jämn fördelning mellan 

kvalitativa och kvantitativa artiklar som inkluderats, vilket anses som en fördel. Kvantitativa 

artiklar går för det mesta att generalisera och kvalitativa studier beskriver upplevelser och 

känslor, vilket gör att en kombination stärker studiens resultat. Resultatet inkluderar 19 

vetenskapliga artiklar.  En svaghet är att de inkluderade artiklarna endast är från tre olika 

länder; Sverige, England och USA men kan även ses som en styrka eftersom det är länder 

som kulturellt liknar det svenska samhället. En styrka är att sex artiklar från Sverige 

inkluderats eftersom studiens resultat var tänkt att tillämpas inom den svenska 

barnhälsovården. 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva BVC sköterskans hälsofrämjande arbete med 

överviktiga barn och deras föräldrar. Denna kompletterades med frågeställningarna: Inom 

vilka områden kan BVC sköterskan motivera till beteendeförändringar samt vilka metoder 

använder BVC sköterskan inom barnhälsovården. I litteraturstudien framkom att följande 

områden är betydelsefulla när det gäller distriktssköterskans arbete med överviktiga barn och 

deras föräldrar: Livsstil och beteende, Relation till familjen, Social och kulturell påverkan, 

Känslor och förnekelse, Verktyg och metoder och Organisationens betydelse. De metoder som 

användes i distriktssköterskan arbete var: Motiverande samtal, Hälsosamtal/Rådgivning, 

tillväxtkurva/BMI och Samverkan med olika professioner. Resultatet visade att det fanns en 

del brister i organisationen och att det saknades tydliga riktlinjer och metoder i arbetet.  Det 

var vanligt att föräldrarna saknade insikt över barnets övervikt och att det innebar en 
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hälsorisk. Vidare var föräldrarna i många fall omotiverade till att genomföra 

beteendeförändringar.    

Livsstil och beteende: Resultatet visade att föräldrarna hade behov av mer rådgivning 

angående kost och motion än den rådgivning som erhölls för att uppnå en hälsosam livsstil. 

Studier visar på liknande sätt att föräldrarna upplevde att de fick otillräcklig information och 

vägledning gällande näringsråd för att hantera barnets övervikt. Enligt Burnet et al. (2007) 

och Edmunds (2005) var vårdpersonalen även många gånger ovilliga att ge råd.  

Resultatet visade att föräldrarna var mer benägna att ändra kosten framför fysisk aktivitet. Det 

kan jämföras med Ming Wen et al. (2007) som visar att BVC – sköterskorna upplevde 

barnfetman som svår att hantera på grund av de inrotade levnadsvanor bland föräldrarna. Ofta 

var kosten otillräcklig och den fysiska aktiviteten nedsatt vilket överfördes från föräldrarna till 

barnen i familjen. Heltidsarbetande föräldrar saknade ofta tid till matlagning vilket medförde 

fler besök till snabbmatsställen. Föräldrarna erbjöd oftare mat som kompensation för den 

begränsade tid man hade att umgås med sina barn (Sjöberg, Moraeus, Poortvliet, Al-Ansari & 

Lissner, 2011). I en studie där föräldrarna förde matdagbok under en veckas tid medförde att 

föräldrarna började reflektera mer över kost och livsstil, vilket ledde till en djupare insikt och 

bidrog till en ökad motivation att ändra kostvanorna (Akhtar-Danesh, et al., 2011). 

Föräldrarna led ofta själva av övervikt vilket visade på en ohälsosam livsstil (Ming Wen, et 

al., 2007). Förskolebarnen visades även ha blivit alltmer inaktiva (Timmons, Naylor, & 

Pfeiffer, 2007).  Resultatet visade även på att barnen satt framför datorer dubbel så lång tid 

som de utförde fysiska aktiviteter per dag. Sjöberg et al. (2011) beskrev att föräldrar ofta tog 

till TV då man saknade tid att aktivera och leka med barnen. Liksom resultatet visade 

Schwartz (2010) att det inom distriktssköterskans arbete var viktigt att få föräldrar och barn 

motiverade till att utföra livsstilsförändringar där de långsiktiga målen hade visats mest 

bestående. Travelbee beskriver att sjuksköterskan bör hjälpa människan och närstående att 

förebygga, hantera och hitta mening i upplevelsen i sin situation. Vidare har individens 

motivation och förmåga betydelse för hur personen upplever mening i tillvaron (Travelbee, 

1971,s. 7-13, 165). Även Penders hälsofrämjande modell utgår från att motivera till ett ökat 

välbefinnande. Liksom Schwartz (2010) menade Pender att det var viktigt att ta fram och 

utveckla människans hälsoresurser och stärka människans möjligheter att styra över de 

faktorer som påverkar hälsan samt motivera till att göra mer hälsosamma val (Pender, 

Murdaugh & Parsons, 2011, s. 44). Genom att distriktssköterskan motiverar familjen till att 
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göra mer hälsosamma val finns större möjligheter till att familjen tar kontroll över sin 

situation för att åstadkomma en långsiktig beteendeförändring. 

 

Känslor och förnekelse: Resultatet visade att föräldrarna kände skuld över barnets övervikt 

och rädsla över att bli dömda eller klandrade av sjuksköterskan. Det var vanligt att föräldrarna 

förnekade barnets övervikt genom olika ursäkter, vilket även kom fram i studierna av Burnet 

et al. (2007); Edmunds (2005) & Edmunds (2008).  Resultatet visade att föräldrarna ansåg att 

barnens övervikt var normalt och genetiskt betingat, inte orsakat av en ohälsosam livsstil. 

Towns & D’Auria (2009) visade liksom resultatet att rådgivningssituationen upplevdes 

försvårande i och med att föräldrarna var omotiverade. Det var därför viktigt att först hjälpa 

föräldrarna till insikt i överviktsproblematiken för att sedan kunna motivera till en mer 

hälsosam livsstil.  

 

Det var av stor betydelse att hela familjen var engagerade för att behandla övervikten på ett 

effektivt sätt, vilket även resultatet och Park et al. (2013) bekräftade. Studier påvisade vidare 

att föräldrar till överviktiga eller feta barn hade tendensen att underdriva barnets vikt (Parry, 

Netuveli, Parry & Saxena, 2008; Regber et al. 2013). BVC-sköterskan upplevde ofta 

känslosamma reaktioner från föräldrarna, en del kunde till och med bli riktigt upprörda. Vissa 

BVC sköterskor såg inte alltid övervikten som ett problem utan ansåg att det var naturligt, att 

barnet skulle växa ifrån det. Dessa var även rädda att oroa familjerna genom förändringarna. 

Travelbee menar att sjuksköterskan bör visa engagemang och respekt till patienten samt 

hjälpa hen att se möjligheter som finns för att förändra situationen (Travelbee, 1971, s. 95). I 

Penders modell framgår att sannolikheten för att människor anammar ett hälsofrämjande 

beteende ökar om de har förebilder; andra för dem viktiga personer som blir modeller, som 

förväntar sig beteendet och som uppmuntrar och stöttar. Familj, släkt och vårdgivare är 

viktiga för den interpersonella påverkan som kan öka eller minska engagemanget hos 

individen (Pender et al., 2011, s. 48).  

Relation till familjen: Resultatet visade att en stark relation mellan sjuksköterska och föräldrar 

underlättade vid viktsamtalen för att möjliggöra en beteendeförändring. Vidare hade 

föräldrarna huvudrollen när det gällde att påverka barnen till detta.  Det krävdes även ett stort 

engagemang från föräldrarna för att åstadkomma förändring till en mer hälsosam livsstil 

hävdar Foster, Whitehead, Maybee & Cullens (2013); Epstein, Paluch, Roemmich & Beecher, 

(2007). Holm Ivarsson, Kuehn Krylborn & Trygg Lycke (2013) menade att behandlingen av 
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överviktiga barn var krävande där hela familjen bör vara motiverade till förändring. Travelbee 

beskriver att en medveten och nära relation till patienten innebär sympati och en ömsesidig 

förståelse och förtroende mellan sjuksköterska och patient (Travelbee, 1971, 130-141). Vidare 

påverkar sjuksköterskans personliga redskap såsom självinsikt, attityder och värderingar 

samtalet med patienten (Travelbee, 1971, s.186).  

 

Verktyg och metoder: I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att MI var lätt att 

tillämpa i rådgivningen, genom att lyssna aktivt, sammanfatta föräldrarnas åsikter samt 

uppmärksamma föräldrarnas samtal om förändring. Däremot visade Forsberg, Forsberg, 

Lindqvist & Helgasson (2010) att MI inte alltid var en enkel metod att utöva i praktiken. 

Studien visade även att det kunde vara svårt att fokusera en längre tid, vilket kunde påverka 

mötet med familjen. Isma et al. (2012) visade att sjuksköterskor upplevde osäkerhet i 

bemötandet av barn och föräldrar när det gällde rådgivningen vilket medförde att 

sjuksköterskan tog kontakt med dietist. Studien av Robinson, Denney-Wilson, Laws & Harris 

(2013) tog även upp att det saknades tydliga riktlinjer för att hantera barn med 

överviktsproblematik. Resultatet visade att trots tillämpandet av MI fanns svårigheter att 

förmå familjen till långvariga beteendeförändringar vilket upplevdes frustrerande bland 

sjuksköterskorna. Resultatet visade att sjuksköterskorna använde BMI vid konstaterandet av 

övervikt. Isma et al. (2012) upplevde däremot att BMI var ett svårt verktyg vid bedömningen 

av övervikt. Barnet kunde i många fall se ut att vara vid god hälsa trots att de enligt BMI 

kurvan låg högt.  

 

Resultatet visade att interventioner hade effekt mot övervikt och fetma hos både barn och 

föräldrar vilket stärks av Hopkins, DeCristofaro & Elliot (2009)  som visar positiv effekt av 

interventioner mot övervikt men ansåg att det inom primärvården krävdes ytterligare verktyg. 

Resultatet visade att de behandlingsprogram som inkluderade hela familjen var de mest 

framgångsrika för att hantera övervikt. Genom att uppmuntra föräldrar till förändring i barnets 

kost och motionsvanor bidrog detta till en positiv påverkan på barnens viktminskning. Detta 

framkom även i studien av (Rhee, De Lago, Arscott-Mills & Davis (2005). Pender menar att 

sjuksköterskan kan underlätta vid hälsofrämjande interventioner genom planering och 

förberedelse för att åstadkomma en beteendeförändring genom att minimera eller eliminera 

eventuella hinder. Det är meningslöst att uppmuntra patienten att vidta åtgärder som är 

mycket sannolikt att misslyckas eller orsaka frustration. Vidare menar Pender att när 
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individen har något som motiverar henne kan hon engagera sig i beteenden som riktar mot att 

förbättra hälsan (Pender et al., 2011, s. 57-58). Travelbee konstaterar också att motivation och 

förmåga påverkar individen att finna mening i sina handlingar (Travelbee, 1971, s.10, 13, 

165). Vi anser även att det är av stor betydelse att distriktssköterskan i sitt arbete kan motivera 

familjer för att kunna åstadkomma en lyckad och varaktig beteendeförändring hos barnet 

eftersom att de i familjen ofta är förebilder för barnet. 

 

Social och kulturell påverkan: Resultatet visade att ekonomi, utbildning, religion, traditioner 

och miljö hade påverkan på barnets övervikt. Låg utbildning hos föräldrar förknippades med 

en mer ohälsosam kost bestående av högt intag av socker och fett.  Övervikt hos barn var 

relaterat till lägre socioekonomiska förhållanden. Liknande förhållanden beskrevs även i 

studierna av Danielzik, Czerwinski-Mast, Langnase, Dilba & Muller (2004); Bammann, 

Gwozdz, Lanfer, Barba, De Henauw & Eiben et al. (2013). Inom vissa kulturer ansågs det 

normalt och positivt att vara överviktig vilket upplevdes som ett hinder i sjuksköterskans 

arbete och försvårade rådgivningssituationen. Vissa kulturer hade synen att övervikt stod för 

välfärd och ansågs hälsosamt. Barn som i västerländska mått klassificerades som överviktiga 

ansågs i vissa kulturer magra. Individens kultur och traditioner påverkade kostvanorna vilket 

även framkom i studierna av Lindsay, Sussner, Greaney & Peterson (2012) och Isma, 

Bramhagen, Ahlström, Ostman & Dykes (2012).  

Travelbee tar upp att kommunikation, både verbalt och icke verbalt, är viktigt för att lära 

känna individen och således komma fram till vilka behov som finns (Travelbee, 1971, s. 96-

98). Penders hälsofrämjande modell beskriver att värderingar och attityder till ett 

hälsorelaterat beteenden är inlärt i familjen. Faktorer som påverkar värderingar, attityder och 

beteenden inkluderar familj struktur, arbetsformer, kön och åldersskillnader, föräldraskap, 

familjedynamik, kommunikationsmönster, maktrelationer och beslutsprocesser (Pender, 2011 

s. 305). Vidare beskrev modellen att människans egenförmåga eller upplevda kompetens att 

genomföra ett önskat beteende innebar ökad sannolikhet att detta skulle ske. Större upplevd 

egenförmåga ger alltså mindre upplevda hinder för ett hälsofrämjande beteende. Pender 

menade att människor med låg egenkontroll tillsammans med ett motstridande beteende och 

agerande kan ha en negativ inverkan på möjligheten att utveckla ett hälsosamt beteende. 

Pender gav som exempel att man väljer mindre hälsosam mat istället för att äta nyttigt, till 

exempel sötsaker istället för ett hälsosamt mellanmål (Pender et al., 2011, s. 47-50). Liksom 

Pender anser vi att distriktssköterskans hälsofrämjande arbete måste präglas av ett 
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hänsynstagande till den enskilda individens förutsättningar och behov för att möjliggöra en 

beteendeförändring. 

 

Organisationens betydelse: Resultaten visade att sjuksköterskorna upplevde brister i sin 

kompetens att hantera barn med övervikt, utbildning stärkte sjuksköterskans självsäkerhet. 

Melin (2007 s. 265) beskrev vidare att utbildning för sjukvårdspersonal ökade patientens 

möjligheter att få adekvat behandling mot övervikt och fetma. I Morinis et al. (2012) 

framkom även att genom ett forskningsprogram utvecklades kunskaperna om det preventiva 

arbete mot fetma inom primärvården vilket medförde en bättre hälsa för barnen. Travelbee 

påpekar att kunskap och färdigheter hos sjuksköterskan är viktigt för att hantera olika 

omvårdnadssituationer (Travelbee, 1971, s. 186). Vidare fanns för lite tid och resurser och 

sjuksköterskorna önskade mer kontakt med barnen och samarbete med föräldrarna för att 

kunna åstadkomma en förändring. En studie visade även på att brist på tid och kunskap var en 

begränsning i arbetet med barnen (Morrisson-Sandberg, Kubik & Johnson, 2011; Walker, 

Strong & Atchinson, 2007). Det fanns också en del brister i generella riktlinjer om hur 

behandlingen skulle ske, vilket gjorde att detta hanterades på olika sätt.  Resultatet visade att 

det även fanns brister i samarbetet mellan olika professioner, vilket även studien av 

Chamberlein, Sherman, Jaine, Powers & Whitaker (2002) påvisade. Studien av Brown et al. 

(2007) visade också att sjuksköterskan inom barnhälsovården i många fall upplevde sitt arbete 

som ensamt samt krävde egna beslut. I resultatet fanns det skilda meningar om vems ansvar 

det var att hantera barnens övervikt. Vissa ansåg att sjuksköterskan endast ansvarade för att ge 

allmänna råd angående prevention mot övervikt och att föräldrarna hade det yttersta ansvaret. 

Det framkom också att sjuksköterskorna hade ett förebyggande ansvar för att förhindra 

komplikationer och ett ansvar för att kontakta andra professioner/instanser som dietist eller 

barnmottagning.  

 

Syntes 

Distriktssköterskans arbete med överviktiga/feta barn och föräldrar är en utmaning som kräver 

tid, kunskaper och resurser. Det är av stor betydelse att det hälsofrämjande arbetet mot 

övervikt och fetma påbörjas redan i förskoleåldern för att förhindra komplikationer i form av 

följdsjukdomar senare i livet. Det är lättare att förebygga övervikt och fetma tidigt i livet 

istället för att behandla när barnet blivit äldre. Övervikt hos barnet beror oftast på en 
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ohälsosam livsstil i familjen med för lite motion och dålig kost. Det är därför av stor betydelse 

att få föräldrarna engagerade till att uppnå en förändring. Distriktssköterskan kan hjälpa 

föräldrarna till insikt i att barnets övervikt utgör en hälsorisk samt motivera till en mer 

hälsosam livsstil. För att uppnå detta krävs tydligare riktlinjer, att befintliga metoder och 

verktyg används och tillämpas mer. Distriktssköterskan efterfrågar mer tid och kunskap i 

arbetet med familjerna.  Fler preventiva insatser behövs i form av överviktsprogram samt 

information i föräldragrupper samt enskilda hälsosamtal. Slutligen bör distriktssköterskan 

utifrån en god relation motivera till beteendeförändringar efter de förutsättningar och behov 

som finns i familjen. 

Slutsats 

Övervikt och fetma hos barn är ett hälsoproblem där mer riktade insatser bör utföras redan i 

förskoleåldern. Tydligare riktlinjer och handlingsplaner bör även utformas. Befintliga 

mätverktyg bör evidensbeprövas för att skapa generella direktiv över vilka metoder som är 

lämpligast. Ytterligare utbildning i distriktssköterskeutbildningen kring övervikt hos barn är 

motiverat för att erhålla bättre kompetens inom området.  
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Tabell över isoBMI 

Ålder BMI 25 kg/m² BMI 30 kg/m² 

(år) Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2 18,41 18,02 20,09 19,81 

2,5 18,13 17,76 19,80 19,55 

3 17,89 17,56 19,57 19,36 

3,5 17,69 17,40 19,39 19,23 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 

4,5 17,47 17,19 19,26 19,12 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 

5,5 17,45 17,20 19,47 19,34 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 

6,5 17,71 17,53 20,23 20,08 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

7,5 18,16 18,03 21,09 21,01 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

8,5 18,76 18,69 22,17 22,18 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

9,5 19,46 19,45 23,39 23,46 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

10,5 20,20 20,29 24,57 24,77 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 



 

BILAGA 2. 

SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ 

metod. 

  I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

RCT Större monitorerad multicenter 

studie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. 

Patientmaterialet tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

- Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt 

antal patienter och adekvata 

statistiska metoder. 

- Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska 

metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 

som är väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariatanalys, fall-

kontrollmetodik, etc). Lång 

uppföljning. 

- Begränsat patientmaterial 

otillräckligt 

beskrivet, alltför kort uppföljning 

eller inadekvata statistiska 

metoder. 

SBU:s kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod. 

  I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och 

tydligt beskrivet urval. Tydligt 

beskriven datainsamling och 

analysmetod. Logiskt och begripligt 

beskrivna tolkningar och slutsatser. 

God kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

- Vagt definierad frågeställning. 

Otydligt 

beskrivet urval. Otillräcklig 

beskriven datainsamling och 

analysmetod. Vagt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. Oklar 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3.   

Sökord och träffar i databaser 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Antal 

inklu-

derade 

PubMed (nursing[MeSH Terms]) OR nurses [MeSH Terms]) OR 

nurses role[MeSH Terms]) OR pediatric nursing[MeSH 

Terms])AND child, preschool[MeSH Terms]) AND 

(obesity[MeSH Terms]) OR overweight[MeSH Terms]) 

OR pediatric obesity[MeSH Terms])  

Filters: published in the last 5 years. 

105 105 58 4 

PubMed 

 

 

(overweight[MeSH Terms]) OR pediatric obesity[MeSH 

Terms]) OR obesity[MeSH Terms]) AND child, 

preschool[MeSH Terms]) AND primary care[MeSH 

Terms] 

 Filters: published in the last 5 years 

53 53 

 

13 

 

3 

PubMed (overweight[MeSH Terms]) OR pediatric obesity[MeSH 

Terms]) OR obesity[MeSH Terms]) AND (pediatric 

nursing[MeSH Terms]) OR nurses role[MeSH Terms]) OR 

nurses[MeSH Terms]) OR nursing[MeSH Terms]) AND 

counseling[MeSH Terms]  

Filters: published in the last 5 years 

28 28 7 2 

 

CINAHL (MH family) OR (MH parents) AND (MH obesity) AND 

(MH child, preschool). 

 Limits: Publication dates: 2009-2014 

50 50 12 2 

 

CINAHL MH Pediatric obesity AND MH communication 

Limits: Publication dates: 2009-2014 

37 37 8 1 

CINAHL MH primary health care AND MH pediatric obesity 

Limits: Publication dates: 2009-2014 

79 79 18 2 

 

 

 

 



 

BILAGA 4. 

Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod enligt Carlson & Eiman (2003) 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/ 

Ja 

Nej     

Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra   

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat     

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (max 47 p) p p p p 

        p 

Grad I: 80%       % 

Grad II: 70%       Grad 

Grad III: 60% 

    



 

BILAGA 5. 

Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod enligt Carlsson & Eiman (2003) 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns     

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas / 

Ja 

Nej     

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (max 48 p) p p p p 

 

      p 

Grad I: 80% 

   

% 

Grad II: 70% 

   

Grad 

Grad III: 60% 

    



 

BILAGA 6. 

Sammanställning över inkluderade artiklar i resultatet. 

Författare

/ Årtal/         

 Land  

Studiens Syfte Design/Ansats/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie-

kvalitet 

Asante, 

Sonneville, 

Samuels & 

Traveras, 

(2009). 

U.S.A. 

Informera om ett pediatriskt 

förebyggande överviktsprogram 

inom primärvården genom att 

beskriva förekomsten av övervikt 

r/t beteende bland 

låginkomsttagare. 

Kvalitativ studie. 

Tvärsnitts 

undersökning. 

Enkäter. Intervjuer. 

N=324 föräldrar 

till barn i åldern 

3-13 år 

Bortfall=104 

föräldrar 

Kategoriska 

variabler, 

Wilcoxon 

rangsummetest. 

Multivariatanlyse

r 

Föräldrarna var mer villiga att förändra kosten 

än att röra på sig mer. En tredjedel ville ha råd 

för att öka barnets fysiska aktivitet och laga 

hälsosam mat. >60% av barnen hade en 

överviktig eller fet förälder. 

Grad I 

Blizzard-

Tripp, 

Templeton-

Perry, 

Romney & 

Blood-

Siegfrid 

(2011). 

U.S.A. 

Utvärdera effekten av ”HEAT”ett 

program med riktlinjer för 

behandling av överviktiga och 

feta barn i åldern 5-18 år. 

Effekten av behandling 

utvärderades efter sex månader. 

Kvalitativ 

Pilotstudie. 

 

N= 50 barn Retrospektivt 

diagram översyn. 

Barnen var motiverade att utföra hälsosamma 

livsstilsförändringar men hade svårt att 

upprätthålla motivationen efter 1-2 månader. 

Med hjälp av konsekvent användning av 

motiverande intervjutekniker i kombination 

med kost och motion som rådgivning, fanns 

trender mot sänkt BMI och minskat 

midjeomfång. 

 

 

Grad I 

Bohman, 

Ghaderi & 

Rasmussen

. (2013). 

Sverige. 

Utvärdera effekten av 

sjuksköterskans upplevda 

självförmåga efter träning i 

metoder för att förebygga 

övervikt hos barn. 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

N=38 

sjuksköterskor i 

kontrollgrupp.  

N= 22 

sjuksköterskor i 

interventionsgrup

p. 

T-test. Träning i metoder för att förebygga övervikt 

hos barn ökade den upplevda självförmågan 

bland sjuksköterskorna i interventionsgruppen. 

Grad I 

Chan, 

Deave & 

Greenhalgh

.(2010). 

Att utforska den sociala och 

kulturella påverkan på barns 

kroppsvikt i Hong Kong bland 

dess kinesiska familjer, för att 

Kvalitativ. 

Etnografisk studie. 

N=10 

förskolebarn i 

åldern 2-6 år. 

Innehållsanalys. 

Flera datakällor. 

Intervjuer 

Kinesiska barn i Hong Kong riskerade inte bara 

fetma, utan ett dåligt föräldraskap påverkade 

barnets övergripande utveckling. 

Grundläggande risker för friska barns 

Grad II 



 

England. informera politik och praxis.  utveckling är länkade på ett komplext sätt 

genom livsstil och kulturella och sociala normer 

i denna kosmopolitiska stad. 

Edvardsson 

Edvardsson 

& 

Hörnsten. 

(2009). 

Sverige. 

Beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av kommunikation 

med föräldrar om barns övervikt 

inom barnhälsovården. Studien är 

gjord i Australien med barn i 

åldern 0-6 år. 

Kvalitativ studie. N=10 

sjuksköterskor 

Innehållsanalys. 

Intervjuer. 

Det var svårt att prata om vikt, särskilt om 

föräldrarna var överviktiga själva. Tillväxt 

diagrammet ansågs vara ett viktigt verktyg i 

diskussioner om vikt. Förnekelse och ursäkter 

om barnens övervikt var vanliga reaktioner 

bland föräldrar och beskrevs som svåra att 

hantera. Dock upplevdes att en stark 

sjuksköterske- föräldrarelation underlättande 

vid samtal om vikt. 

Grad I 

Fernandez-

Alvira et 

al. (2011). 

England. 

Bedöma förhållandet mellan 

föräldrarnas utbildningsnivå och 

konsumtionen av livsmedel 

relaterade till övervikt hos 

europeiska barn, ålder 2-9 år. 

Kvantitativ design.  

Prospektiv 

kohortstudie. 

Tvärsnittsstudie 

N= 14426 barn. Kovarians och 

logistisk 

regression 

Låg utbildningsnivå hos föräldrarna var 

förknippad med ett högre intag av sockerrika 

och feta livsmedel och barn medan hög 

utbildningsnivå var förknippade med lägre intag 

av dessa. 

Grad I 

Haerens et 

al. (2009). 

England. 

Genomföra en intervention för 

hälsosamma kostvanor bland 

barn i åtta olika länder och 

beskriva faktorer som påverkar 

kostbeteende bland barn i åldern 

2-8 år. 

Kvalitativ studie 

med fokusgrupper. 

N=155 barn  

N=189 föräldrar 

Deskriptiv 

statistik 

Två länder nämnde att barnen hade näringslära i 

skolan. Reglerna för kost hemma och på skolan 

varierade. Föräldrarna hade brist på tid, 

ekonomiska begränsningar, sociala och 

miljömässiga, institutionella och fysiska-miljö 

hinder för sunda matvanor.  Fokusgruppen 

ansågs ge värdefull information för att vägleda 

den första fasen i IDEFICS interventionen. Det 

fanns en stor variation i resultat inom länderna. 

Grad I 

Isma, 

Bramhagen

, Ahlström, 

Östman & 

Dykes 

(2013). 

Sverige. 

Undersöka BVC-sjuksköterskors 

uppfattningar om deras 

förebyggande arbete med 

övervikt/fetma i barnhälsovården. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie.  

Intervjustudie. 

Barnen studerades 

under 12-18 

månader. 

N= 18 BVC-

sköterskor 

Öppna intervjuer 

Innehållsanalys 

Arbetet var komplicerat och begränsades av 

flera hinder beroende på sjuksköterskans 

personliga prioriteringar, kunskap, ansvar och 

att resurser saknades, samarbete och bristen av 

enhetliga riktlinjer och ledningsorganisation. 

Grad I 



 

Lindhe-

Söderlund, 

Nordqvist, 

Angbratt & 

Nilsen 

(2009). 

Sverige. 

Utvärdera hur utbildning i 

motiverande samtal (MI) för 

sjuksköterskor vid rådgivning till 

överviktiga/feta barn påverkar 

deras arbete. 

Kvalitativ studie.  

Fokusgruppintervju

er 

N= 10 BVC 

sköterskor och 

skolsköterskor.   
Barn i ålder 5-7 

år. 

 

Transkriptioner, 

kodning och 

kategorisering. 

Efter kursen hade sjuksköterskorna ändrat 

struktur och upplägg på samtalen angående 

viktproblem. Deras attityd till MI var positiv. 

Grad I 

Lowenstein 

et al. 

(2013) 

U.S.A. 

Utforska förhållandet mellan 

deltagarnas självkänsla, 

resultatförväntningar och 

praktiskt stöd r/t hur ofta 

rådgivning ges till feta barn. 

Kvantitativ RCT- 

studie. Enkäter. 

N=123 

sjuksköterskor 

Likertskala 

Singeltest (Z-

test), Brant test 

& sannolikheten 

ratio-testet 

De flesta ansåg att det var bra på att ge råd om 

kost, aktivitet och vikt och att detta skulle leda 

till förändring. Förväntningarna på resultat var 

r/t till graden av rådgivning om fetma. Kvinnor 

var mer benägna att ge råd om övervikt än män. 

Efter kursen hade sjuksköterskorna ändrat 

struktur och upplägg på samtalen angående 

viktproblem. Deras attityd till MI var positiv. 

Grad I 

Mc Kee, 

Maher, 

Deen & 

Blank 

(2010). 

U.S.A. 

Hjälpa till att utforma effektiva 

primärvårdsbaserade 

interventioner. Undersöka 

föräldrars reaktioner av att 

hantera riskbeteende för övervikt 

bland förskolebarn. 

Kvalitativ 

pilotstudie. 

Fokusgrupper. 

Intervjuer 

N=174 föräldrar 

Bortfall= 74 

föräldrar 

Kodning. 

Gruppdiskussion

er FLAIR 

screening 

frågeformulär 

Föräldrarna ville förändra sitt beteende för att 

bli hälsosammare. De önskade mer focus om 

hälsosamma vanor vid läkarbesök och ville ha 

mer råd om kost än aktivitet. Strategier behövs 

för att åstadkomma förändringar för hela 

familjen. Kosten är förknippad med kultur. Det 

fanns en frustration att få råd om förändring 

men ingen hjälp hur detta ska uppnås. 

Grad II 

Quattrin, 

Roemmich, 

Paluch, 

Epstein & 

Ecker, 

(2012). 

U.S.A. 

Undersöka effekten av en 

familjebaserad intervention i 

primärvården med överviktiga 

barn i förskoleålder samt deras 

överviktiga föräldrar. 

Kvantitativ. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

N=96 familjer  

Bortfall= 9 

familjer 

Blandade 

variansanalyser 

samt Pearson´s 

X2 test. 

Interventionsgruppen visade på en ökad 

viktminskning samt minskad BMI på barn och 

föräldrar över tid jämfört med kontrollgruppen. 

Grad I 

Regber et 

al. (2013). 

Sverige. 

Att undersöka sjuksköterskors 

uppfattning av samspelet med 

föräldrarna på BVC och fastställa 

hinder samt underlättande 

Kvalitativ studie 

Intervjuer 

N= 15 BVC 

sköterskor. 

Innehållsanalys. Body Mass Index (BMI) var ett verktyg som 

underlättade för att identifiera övervikt och 

fetma. Ibland fanns en inkonsekvent 

användning eller avsaknad av kvalitetssäkring 

Grad I 



 

faktorer för att främja hälsosam 

viktökning och förebygga fetma. 

när det gällde BMI-tabellen. Det fanns 

emotionella svårigheter att lyfta frågan om 

fetma eftersom det uppfattades som ett känsligt 

ämne. Vissa föräldrar ville medvetet ha 

överviktiga barn. Föräldrar som visade oro och 

tog initiativ eller svarade positivt på 

informationen om fetma underlättade vid det 

förebyggande arbetet. 

Rudolf, 

Hunt, 

George, 

Hajibagher

i & Blair 

(2010). 

England 

Undersöka utvecklingen av ett 

program(HENRY Sure Start 

Barncentrum) för att hjälpa 

användare att arbeta mer effektivt 

med föräldrar till spädbarn och 

förskolebarn för att förhindra 

övervikt. 

Kvalitativ & 

Kvantitativ RCT-

studie.  Pilotstudie. 

Frågeformulär. 

Intervjuer.  

N= 137 

sjuksköterskor 

N=535 barn  

Bortfall= 6 

sjuksköterskor 

Students parade 

t-test. 

Viktigt att reflektera över bemötande och 

fokusera på matbeteende för att förebygga 

fetma. Viktigt med självsäkerhet, kunskap och 

trygghet hos sjuksköterskan i samtalet med 

föräldrarna samt vara stödjande. Förståelse för 

föräldrarnas svårigheter till förändring. 

 

Grad I 

Small, 

Bonds-

McClain, 

Melnyk, 

Vaughan & 

Gannon 

(2013). 

U.S.A. 

Att fastställa genomförbarheten 

och effekten av ett teoribaserat 

interventionsprogram med 

överviktiga barn i åldern 4-8 år. 

Kvantitativ design. 

Randomiserad 

kontrollerad 

pilotstudie. 

 N= 33 barn i 

interventionsgrup

p. 

 N= 27 barn i 

kontrollgrupp. 

ANOVA. 4 st 

träffar 

tillsammans med 

förälder där 

mätvärden 

registrerades.  

Midjemåtten hade minskat och förhållandet 

mellan vikt och längd hade förändrats efter 3 

och 6 månader i interventionsgruppen. Ett 

primärvårds- och föräldrafokuserat program har 

visats vara effektivt och förbättrat barnens 

hälsa. 

Grad I 

Small, 

Anderson, 

Sidora-

Arcleo & 

Gance-

Cleveland 

(2009) 

U.S.A. 

Beskriva vilka hinder som finns 

för barnsjuksköterskorna för att 

de effektivt kunna kontrollera 

barnens vikt. 

Två kvantitativa 

kohortstudier. 

Anonyma enkäter 

N= 413 

barnsjukskötersko

r 

Likertskala, t-test Överviktiga förskolebarn fick mindre 

rådgivning än överviktiga barn i grundskolan. 

Knappt hälften av barnsjuksköterskorna 

registrerade barnens BMI. Förskolebarnen var 

sämre på att följa sjuksköterskans råd än barnen 

i grundskolan.   

Grad I 

Söderlund, 

Malmsten, 

Utvärdera hur träning i 

motiverande samtal (MI) för 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

N=76 

sjuksköterskor.  

Innehållsanalys Sjuksköterskorna var positiva till MI och ansåg 

att det var enkelt att använda samt bättre än 

Grad I 



 

 

 

Bendtsen 

& Nilsen 

(2010). 

Sverige. 

vårdpersonal i Sverige påverkar 

deras arbete med överviktiga/feta 

barn samt undersöka hur deras 

attityder till MI var. 

tvärsnittsstudie. 

Telefonintervju. 

Bortfall= 14 

sjuksköterskor. 

tidigare rådgivningssätt. Hälften av 

sjuksköterskorna hade ändrat sitt innehåll och 

struktur i samtalet om vikt. En större del ansåg 

att det fanns tillräckligt med tid att använda sig 

av MI och att det fanns stöd från ledningen och 

kollegor. MI ansågs ha en mycket bra effekt på 

sjuksköterskor inom barnhälsovårdens arbete 

med överviktiga/ feta barn. 

Tucker et 

al. (2013). 

U.S.A. 

 

Att utvärdera ett 

interventionsprogram ”Let´s Go 

5-2-1-0 program” genom 

motiverande samtal (MI) av 

sjuksköterskor med barn 4-18 år 

samt föräldrar inom 

primärvården. 

Kvantitativ RCT- 

studie.  Kvasi- 

experimentell 

design i två faser. 

Kontrollgrupper & 

Interventionsgrupp

er. Enkäter. 

N=95 familjer 

kontrolgrupp. 

 N=84 familjer 

interventionsgrup

p. 

Bortfall= 34 

Alfa test. 

Wilcoxon rank 

sum, chi-square, 

Fisher´s exacta 

test. Statistisk 

analys. 

MI för interventionsgruppen visades öka 

konsumtionen av frukt/grönsaker, fysisk 

aktivitet och minskad skärm tid. Data jämfördes 

efter sex respektive 12 månader. BMI hade 

minskat i båda grupperna, mest för 

interventionsgruppen efter 12 månader. 

Föräldrarna var mycket positiva till MI 

samtalen i kombination med rådgivningen. 

Grad I 

Turner, 

Shield & 

Salisbury 

(2009). 

England. 

 

Ta reda på sjuksköterskans 

åsikter kring behandling av 

barnfetma inom primärvården 

Kvalitativ 

intervjustudie 

 N=14 

sjuksköterskor 

 N= 4 barn 

 

Innehållsanalys. Brist på kompetens, tid & resurser, för lite 

kontakt med barnet och ett behov att arbeta med 

föräldrar samt orsaken till övervikten såsom lite 

aktivitet, skräpmat, brist på sammanhållning i 

familjen etc. Kände ansvar att förhindra & 

åtgärda fetma men osäkerhet att ge råd och 

uppmuntra barnet till beteendeförändring, rädd 

att oroa barnet eller föräldern. Föräldrarna 

förnekade att det var ett problem och kände 

skuld och att det var deras fel. Dålig kost 

berodde på lite tid, kunskap och pengar och 

obekvämt att neka sitt barn mat. Föräldrarna var 

ofta överviktiga själv och hade därför svårare att 

hjälpa barnet. Föräldern ”normaliserade” 

övervikten och påstod att det var genetiskt, ej 

pga livsstilsfaktorer. Motivationen blev sämre. 

Grad I 



 

BILAGA 7. Inkluderade artiklar och kategorier 

Artikel Titel Kategori 

Asante et al. (2009), 

USA 

Overweight Prevention in Pediatric Primary Care: A Needs Assessment of an Urban 

Racial/Ethnic Minority Population. 

Livsstil & beteende 

Blizzard-Tripp et al. 

(2011), USA 

Providers as Weight Coaches: Using Practice Guides and Motivational Interview to Treat 

Obesity in the Pediatric Office. 

Verktyg & metoder 

Bohman et al. (2013), 

Sverige 

Training in Methods of Preventing Childhood Obesity Increases Self-Efficacy in Nurses in 

Child Health services: A Randomized, Controlled Trial. 

Verktyg & metoder 

Chan et al.(2010), 

England 

Obesity in Hong Kong Chinese Preschool Children: Where Are All the Nurses? Social & kulturell 

påverkan 

Edvardsson et al. 

(2009), Sverige 

Raising issues about children´s overweight-maternal and child health nurses´ experiences. Känslor & 

förnekelse 

Relation till familjen 

Verktyg & metoder 

Social & kulturell 

påverkan 

Fernandez-Alvira et al. 

(2011), England 

Parental education and frequency of food consumption in European children: the IDEFICS 

study. 

Social & kulturell 

påverkan 

Haerens et al. (2009), 

England 

Developing the IDEFICS community-based intervention program to enhance eating behaviours 

in 2-to 8-year-old children: findings from focus groups with children and parents. 

Social & kulturell 

påverkan 

Isma et al. (2011), 

Sverige 

Swedish Child Health Care nurses conceptions of overweight in children: a qualitative study. Relation till familjen 

Verktyg & metoder 

Organisationens 

betydelse 

Lindhe-Söderlund et al. 

(2009), Sverige 

Applying motivational interviewing to counseling overweight and obese children. Känslor & 

förnekelse 

 

Lowenstein et al. 

(2013), USA 

Primary Care providers´ Self-Efficacy and Outcome Expectations for Childhood Obesity 

Counseling. 

Verktyg & metoder 

Mc Kee et al. (2010), 

USA 

Counseling to Prevent Obesity Among Preschool Children: Acceptability of a Pilot Urban 

Primary Care Intervention. 

Livsstil & beteende 

Känslor & 



 

förnekelse 

Quattrin et al. (2012), 

USA 

Efficacy of Family-Based Weight Control Program for Preschool Children in Primary Care. Verktyg & metoder 

Regber et al. (2013), 

Sverige 

Barriers to and facilitators of nurse –parent interaction intended to promote healthy weight gain 

and prevent childhood obesity at Swedish child health centers. 

Känslor & 

förnekelse 

Rudolf et al. (2010), 

England 

HENRY: development, pilot and long-term evaluation of a programme to help practitioners 

work more effectively with parents of babies and pre-school children to prevent childhood 

obesity. 

Relation till familjen 

Verktyg & metoder 

Small et al. (2009), 

USA 

Pediatric Nurse Practitioners´Assessment and Management of Childhood Overweight / Obesity: 

Results from 1999 and 2005 Cohort Surveys. 

Verktyg & metoder 

Small et al. (2013), 

USA 

The Preliminary Effects of a Primary Care-Based Randomized Treatment Trial With 

Overweight and obese Young Children and Their Parents. 

Verktyg & metoder 

Söderlund et al. (2010), 

Sverige 

Applying motivational interviewing (MI) in counseling obese and overweight children and 

parents in Swedish child healthcare. 

Verktyg & metoder 

Tucker et al. (2013), 

USA 

Reducing Pediatric Overweight: Nurse –Delivered Motivational Interviewing in Primary Care. Verktyg & metoder 

Turner et al. (2009), 

England 

Practitioners´views on managing childhood obesity in primary care: a qualitative study. Känslor & 

förnekelse 

Organisationens 

betydelse 

 

 

 

 


